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  »32«علمين حممد 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  أما بعد أيها اإلخوة واألخوات، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته.
فقالوا:  - عنهرضي اهللا- فخرج علي  -صلى اهللا عليه وسلم-ملا أصبح الصباح قرعوا باب النيب 

  أين حممد؟
  قال: لقد رحل.

  قالوا: أنت الذي كنت متسج بالربد؟
  قال: نعم.

  قالوا: واهللا لقد صدقكم من قال لقد وضع حممد الرتاب على رؤوسكم.
، أول ما ذهبوا ذهبوا إىل دار أيب بكر، فقرع أبو جهل -صلى اهللا عليه وسلم-فلحقوا بالنيب 

  بعنف فخرجت أمساء، قال: أين أبوِك؟ الباب -لعنه اهللا-اخلبيث 
  قالت: قالت: ال أدري أين أيب!

رضي اهللا عنها -قالت: فصكها على وجهها حىت سقط القرط من أذا وتقاطرت الدماء منها 
  وأرضاها.

أخرج «حينما أمر أبا بكر قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-وهذا موقف عظيم هلذه املرأة، النيب 
  هم أهلي؛ ألنه يعلم أم سيسطرون هذه املواقف العظيمة. ، قال: إمنا»من حولك
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، تقول أمساء: -رضي اهللا عنه-مث املوقف اآلخر ألمساء: أتى أبو قحافة الذي هو والد أيب بكر 
  دخل علي جدي فقال: هل رحل والدِك؟

  قلت: نعم.
  قال: وهل أبقى شيًئا؟

  ا.تقول أمساء: ال واهللا ما أبقى أبو بكر دينارًا واحدً 
ليس أمر بسيط، يعين حينما تقرأ يف إميان أيب بكر؛  -جل وعال-مل يُبِق ألهله شيًئا ثقة يف اهللا 

مل يسبقكم أبو بكر بكثرة صالة وال صيام، وإمنا بشيء وقر يف قلبه، ذا اإلميان العظيم الذي 
العظيم وذه  رضي اهللا عنه وأرضاه. يأيت أبو بكر ذا اإلميان-به قلبه  -عز وجل-مأل اهللا 

  التقوى، وذه األخالق الكرمية، ويسطر هذه النماذج العظيمة.
-تعرفون عمر يقول: واهللا ما سابقت أبا بكر إىل شيء إال سبقين، فقلت يف نفسي، فأتى النيب 

  فأمر جبمع أموال جليش أو لفقراء، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. -صلى اهللا عليه وسلم
  فوضعت نصف ثرويت. -صلى اهللا عليه وسلم- فيقول: فاتيت إىل النيب

  نصف ثروة عمر وهو الثري الغين، يقول: فوضعت نصف ثرويت.
  ».ما أبقيت ألهلك؟«قال: 

  قلت: أبقيت هلم نصفه يا رسول اهللا.
ما أبقيت «، قال: -صلى اهللا عليه وسلم-قال: فأتى أبو بكر حممل فوضع املال أمام النيب 

  ».ألهلك؟
  بقيت هلم اهللا ورسوله.قال أبو بكر: أ
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هذا هو اإلميان العظيم الذي سكن يف قلبه، وأيًضا تعلمون قول هاجر إلبراهيم "إذن فاذهب 
  فإن اهللا ال يضيعنا".

  فأتى أبو قحافة فقال: هل أبقى من شيء؟
تقول أمساء: فأخذت حجارة ووضعت عليها ترابًا ووضعتها يف كوة يف املنزل، فأتيت جدي 

  فأخذت يده وحتسس قال: أما وقد أبقى لكم هذا املال فقد أحسن.وكان ضريًرا 
تقول: واهللا ما أبقى من شيء، ولكن مل أرد ان يشفق علينا وعلى والدنا الذي خرج، وهذا هو 

اإلميان إذا سكن يف قلوب املسلمني، وإذا سكن يف تلك القلوب فإنه يفعل األفاعيل كما 
  اهللا عنه وأرضاه. رضي-حدث ألمساء بنت أيب بكر الصديق 

ومعه أبو بكر حىت وصلوا إىل جبل ثور ودخلوا إىل غار  -صلى اهللا عليه وسلم-سار النيب 
حراء، قبل أن يدخل الغار قال له أبو بكر: يا رسول اهللا على رسلك، أتفقد الغار وأطمئن أنه 

  ليس به شيء يؤذيك مث تدخل.
رضي اهللا عنه -ذي أًذى بسيطًا يف رجله ويف أثناء دخوله أو  -رضي اهللا عنه-دخل أبو بكر 

  أو يف يده، فقال:  -وأرضاه
  إن أنِت إال أصبع دميِت ** ويف سبيل اهللا ما القيتِ 

  والدار اآلخرة. -عز وجل-هو خرج بنفسه ومباله وهو يريد ما عند اهللا 
عرف غار يف أثناء الغار حلق م املشركون ووقفوا على فم الغار، يعين من يعرف جبل النور وي

فقال له أبو بكر: يا  -صلى اهللا عليه وسلم-حراء يعرف خطورة هذا املشهد، وقف النيب 
  يرانا. -فقط ينظر إىل موطئ قدميه-رسول اهللا، واهللا لو أبصر أحدهم موطئ قدميه 
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من بني ظهرانيهم،  -صلى اهللا عليه وسلم-أعمى أبصارهم حينما خرج النيب  -عز وجل-اهللا 
يا أبا بكر، ما ظنك «عليه الصالة والسالم: -كذلك عند غار حراء، قال   وأعمى أبصارهم

  ».باثنني اهللا ثالثهما؟!
نَـْينِ  ثَاِنيَ  َكَفُروا الِذينَ  َأْخَرَجهُ  ِإذْ  اللهُ  َنَصَرهُ  فـََقدْ  تـَْنُصُروهُ  ِإال عز وجل: ﴿-قال اهللا   ُهَما ِإذْ  اثـْ

  ].40﴾ [التوبة: َمَعَنا اللهَ  ِإن  َتْحَزنْ  َال  ِلَصاِحِبهِ  يـَُقولُ  ِإذْ  اْلَغارِ  ِفي
أبو األنبياء كان من الواثقني باهللا، ملا  -عليه السالم-إبراهيم  -أيها اإلخوة-وهذا درس عظيم 

أتى إليه جربيل قال: يا إبراهيم  -يقولون: الغريق يتعلق بالقشة وهي ال تنجيه-ألقي يف النار 
  ألك عندي حاجة؟

  إليك فال، وأما إىل اهللا فنعم.قال: أما 
  ].69[األنبياء:  ﴾ِإبـَْراِهيمَ  َعَلى َوَسَالًما بـَْرًدا ُكوِني نَارُ  يَافقال اهللا: ﴿

إليها ان تضع ابنها يف التابوت،  -عز وجل-حينما أوحى اهللا  -عليه السالم-أم موسى 
ويأخذه، فأمر  كملك تعلمون أنه قيل لفرعون أنه سيخرج طفل من بين إسرائيل وسيعدوا على

بقتل مجيع أبناء بين إسرائيل من الذكور، فقال األقباط: إن فعلت ال يبقى لنا أحد؛ فقام بقتلهم 
سنة وتركهم سنة، كن القابالت يطفن على بيوت نساء بين إسرائيل ينظرن من املرأة اليت كانت 

 -عليه السالم-بناء، وولد موسى يف العام الذي ُيرتك فيه األ -عليه السالم-حتمل، فولد هارون 
عز وجل: -يف العام الذي يُقتل فيه األبناء، لكن من رمحة اهللا أن محلها كان خفيًفا، قال اهللا 

َنا﴿  َتْحَزِني َوَال  َتَخاِفي َوَال  اْلَيم  ِفي فَأَْلِقيهِ  َعَلْيهِ  ِخْفتِ  فَِإَذا َأْرِضِعيهِ  َأنْ  ُموَسى ُأم  ِإَلى َوَأْوَحيـْ
 وهُ  اِإن7﴾ [القصص: اْلُمْرَسِلينَ  ِمنَ  َوَجاِعُلوهُ  ِإلَْيكِ  رَاد.[  
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عز وجل: ﴿وأصبح فؤاد -فذهب به حىت ترىب يف كنف فرعون عاش يف منزل فرعون، قال اهللا 
  ].10أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على قلبها﴾ [القصص: 

 َعَلْيهِ  َوَحرْمَنا» 11« َيْشُعُرونَ  َال  َوُهمْ  ُجُنبٍ  َعنْ  ِبهِ  فـََبُصَرتْ  ُقصيهِ فأرسلت ابنتها فقالت: ﴿
 ﴾نَاِصُحونَ  َلهُ  َوُهمْ  َلُكمْ  َيْكُفُلونَهُ  بـَْيتٍ  َأْهلِ  َعَلى َأُدلُكمْ  َهلْ  فـََقاَلتْ  قـَْبلُ  ِمنْ  اْلَمَراِضعَ 
نـَُها تـََقر  َكيْ  ُأمهِ  ِإَلى فـََرَدْدنَاهُ ]، مث قال اهللا: ﴿12، 11 [القصص  َأن  َولِتَـْعَلمَ  َتْحَزنَ  َوَال  َعيـْ

  ].13[القصص:  ﴾َحق  اللهِ  َوْعدَ 
سينصر دينه، سينصر اهللا هذا الدين، وسينصر عباده  -عز وجل-وهلذا من الثقة أن نثق أن اهللا 

  ن ينجلي، ومهما طال ليل البغي فالبد أن ينقضي.أاملؤمنني مهما طال ليل الظلم فالبد 
  عسى الكرب الذي أمسيت فيه ** يكون وراءه فرج قريب

  فيأمن خائف ويفك عاٍن ** ويأيت أهله النائي الغريب
  جل وعال.-هو ثقة العبد باهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-فمن أعظم ما أمر به النيب 

 -لعز وج-رمحه اهللا: "ثالثة من صفات األولياء"، الوالية اليت قال اهللا -يقول حيىي بن معاذ 
]، قال: "ثالث 62[يونس:  ﴾َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َال  اللهِ  َأْولَِياءَ  ِإن  َأَال عنها: ﴿

من صفات األولياء: الثقة يف اهللا يف كل شيء، والغىن به عن كل شيء"، وأنت تعلم أنك 
  مسلم، وأنت ترى أن الدنيا كلها بني يديك.

  ".وتعاىلسبحانه -والرجوع إليه يف كل شيء  قال: "والغىن به عن كل شيء،
ملا خرج من الغار ومعه هذا الرجل اخلريت اهلادي  -صلى اهللا عليه وسلم-من املواقف: أن النيب 

-بالنيب  يتأيأتى املشركون فوضعوا ملن  -رضي اهللا عنه-الذي يهديه الطريق وبصحبة أيب بكر 
  ن اإلبل، يف النيب مئة ويف أيب بكر مئة.حيا أو ميًتا مئة م -صلى اهللا عليه وسلم
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والرصد يطلبونه  -صلى اهللا عليه وسلم-فبدأ استنفار، كل يبحث عن هذه الغنيمة، سار النيب 
، -صلى اهللا عليه وسلم-من كل مكان، يأيت أبو بكر تارة يتقدم النيب، وتارة يرتاجع عن النيب 

  ».أبا بكرما مل يا «عليه الصالة والسالم: -قال النيب 
قال: يا رسول اهللا، أخشى أن تؤتى من أمامك فآيت من أمامك، مث ملا أكون كذلك أخشى أن 

  األذى وال يأتيك. تيينأيتؤتى من خلفك فأريد أن أكون الذي 
  ».أَو حتب أن تؤذى وال أؤذى يا أبا بكر؟«قال: 

  صلى اهللا عليه وسلم.-قال: نعم يا رسول اهللا؛ فدعا له النيب 
رضي -مات، لكن بإمكاننا أن نفعل كما فعل أبو بكر  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب ولذلك 
بدفاعنا عن شريعته، بدفاعنا عن سنته، بنشرنا لسريته، بتعلمي الناس هلذا الدين  -اهللا عنه
  العظيم.

يف كتاب ثالثة األصول للشيخ حممد بن عبد الوهاب قال: "األصل األول معرفة العبد ربه، 
صلى اهللا عليه -لثاين: معرفة العبد دينه. واألصل الثالث: معرفة العبد نبيه حممد واألصل ا
  وسلم".

-، يقول سراقة بن مالك وهو من األعراب -صلى اهللا عليه وسلم-ؤوا يبحثون عن النيب دب
يقول: كنت أجلس مع القوم فأتى إّيل أحد بين عمي فقال: لقد رأيت  -رضي اهللا عنه وأرضاه

  أنه حممد وأصحابه. سواًدا وأظن
  يقول: فعلمت أم هم، فقلت: ال، ليسوا هم، إمنا هم قوم ذهبوا على أعيننا.

صلى اهللا -يقول: فقلت جلارييت: أخرجي فرسي من وراء األكمة؛ فأخرجت فرسه وحلق بالنيب 
  عليه وسلم.
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وقد مرت بنا،   ،أخذت األزالم أستقسم ا -عليه الصالة والسالم-يقول: ملا دنوت من النيب 
كانت طريقتهم إذا أرادوا أن يعرف الواحد ميضي أو ال ميضي؛ ما عندهم دعاء استخارة وال 

صالة استخارة؛ يأخذون األزالم فريمون ثالثة أقداح: قدح مكتوب فيه اذهب أو افعل. والثاين: 
  ال تفعل. والثالث: غفل، يعين أعد مرة أخرى.

صلى -ال تلحق مبحمد، فلحقت به، ملا دنوت من النيب  يقول: كلما ألقيت األقداح خيرج يل
صلى اهللا -ساخت قوائم فرسي يف األرض، فنزلت وأخرجتها وحلقت بالنيب  -اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه -ففعلت مرة ثانية، فنزلت مث أخرجتها، مث ملا دنوت من النيب  -عليه وسلم
وكذا، وإين معم عنك القوم، وأريد أن  قلت: يا حممد، لقد جعل قومك فيك كذا وكذا -وسلم

  تكتب يل كتابًا.
عليه أفضل الصالة وأمت -كتاب أمان، فكتب له النيب   -صلى اهللا عليه وسلم-فكتب له النيب 

يا سراقة كأين بك وعليك سواري  «عليه الصالة والسالم: -مث بعد ذلك قال له النيب  -السالم
  ».كسرى وتاجه

  !قال: كسرى كسرى
  ».نعم«قال: 

  فعاد سراقة بن مالك، يقول: أدركت أنه سينتصر.
، قال: على -صلى اهللا عليه وسلم-أثناء الطريق وجد املشركون يريدون أن يلحقوا بالنيب 

  عز وجل.-رسلكم، حبثت يف هذا الطريق ال يوجد أحد، فعاد املشركون ومحاه اهللا 
ساخت قوائم فرسي، وفعلت وفعلت، فقال أبو سراقة بدأ خيرب الناس بالقصة، والتقيت مبحمد و 

  جهل:
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  سفيهكم ** سراقة مستغٍو لنصر حممد خافأبنو مدجل إين 
  عليكم به ال يفرق مجعكم ** فيصبح شىت بعد عز وسؤدد

  فرد عليه سراقة برد مجيل، قال:
  أبا حكم، واهللا لو كنت شاهًدا ** ألمر جوادي إذا تسوخ قوائمه

  حممًدا ** رسول وبرهان فمن ذا يقاومه نأبعجبت ومل تشكك 
  عليك بكف القوم عنه فإنين ** إخال لنا يوم ستبدو معامله

  ألمر تود النصر فيه فإم ** وإن مجيع الناس ترا مسامله
  عليه الصالة والسالم. 

بعد فتح  يف السنة الثامنة من اهلجرة، -صلى اهللا عليه وسلم- النيبيت أومتر الليايل واأليام وي
-فيأيت سراقة ومعه الورقة اليت كتبها له النيب  -عز وجل-مكة ذهب إىل الطائف، فنصره اهللا 

-، قال -صلى اهللا عليه وسلم-، كتاب أمان، ما يقربه أحد من النيب -عليه الصالة والسالم
-وأسلم  -سلمصلى اهللا عليه و -، فأدناه النيب »اليوم يوم وفاء وبر«عليه الصالة والسالم: 
  رضي اهللا عنه وأرضاه.

املدائن، ويؤتى بكنوز كسرى  -رضي اهللا عنه-بعد مخسة عشرة سنة يفتح عمر بن اخلطاب 
  وتوضع بني يدي عمر، قال عمر: على رسلكم، أين سراقة بن مالك؟

التاج ووضعه على رأسه، وأخذ األساور ووضعها على يده، وكان سراقة أذبًا  خذأففأتى سراقة، 
قال عمر وهو يرفع يديه: يا سراقة، قل احلمد هللا الذي سلبها كسرى  -عين كثري شعر الساعدي-

  رضي اهللا عنه وأرضا.-يكررها  خذأفوألبسها سراقة بن مالك األعرايب؛ 
  سينصر ذا؟ نهأ -عليه الصالة والسالم-من الذي أخرب حممًدا 
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لعظيم، وهلذا نقول: سينصر اهللا دينه، وسيعلي وانتصاره هلذا الدين ا -جل وعال-إنه ثقته باهللا 
  عليه الصالة والسالم.-راية نبيه 

مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة  -عز وجل-لعلنا نقف عند هذا احلد ونسأل اهللا 
  ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.ناملهتدي

 


